Jong en heet
Ik was voor vanavond uitgenodigd door een oude schoolvriend.
Ik wist dat hij een pracht vrouwtje had.
Maar ook dat hun dochter een stuk was het evenbeeld van de moeder. Ze was nog jong, maar
ik had al eens vaker gehoord dat ze sex niet uit de weg ging en dat ze zeker al lang geen
maagd meer was. Niet zo vreemd trouwens want haar moeder was ook altijd een heet stuk
geweest en ook al vroeg met sex begonnen en ze was nu nog zo volgens mijn vriend. Ik
hoopte ze eigenlijk beiden te ontmoeten.
Om half acht was ik bij hun woning aangekomen en belde aan.

Enigszins verbaasd keek ik naar de verschijning die open deed.
Het was Ingrid hun dochter.
Wel een stuk zeg, leek ook wel op de moeder, iets minder slank maar wel heel erg
aantrekkelijk en met nog al wat in haar blouse. “Hallo”, zei Ingrid, “het spijt me, maar mijn
ouders moesten plotseling weg en hebben mij gevraagd om je in ieder geval wat te drinken
aan te bieden.” Nog een beetje verbaasd knikte ik en ging haar achterna. Terwijl ze voor mij
uit liep bewonderde ik haar wiebelende kontje die duidelijk in de strakke minirok te zien was.
In de woonkamer aangekomen keek ze me met een nogal geile blik in haar ogen aan en zei
“Ga zitten, neem de bank maar die zit in ieder geval ruimer.” “Zeker graag een kop koffie?”
“Graag” was mijn wat onzeker antwoord.
Ik was nu al in de ban van dit heerlijke jonge meisje.
Toen ze met de koffie de kamer weer in kwam was ik nog verbaasder. Ze had zich schijnbaar
snel omgekleed want ze had nu blote benen en een strak zittend truitje aan.
Ze had in ieder geval haar kousen of panty uitgedaan.
Ze zette de koffie op de tafel en ging pal naast me zitten.
Zo dicht, dat als wij de kopjes pakten elkaar praktisch aanraakten.
Trouwens wel een opwindend gevoel als zij me aanraakte.
Ze schoof nog dichter naar mij toe.
Telkens als ze het kopje van de tafel pakte duwde ze haar been tegen mijn dij aan. Opeens
legde ze haar hand op mijn been en zei “wel leuk dat ik vanavond niet alleen zit, als je
tenminste wilt blijven?”
Ik antwoordde nogal snel met “heel graag vooral in zo’n leuk charmant gezelschap als jij
Ingrid”.
Het leek wel of nu bij haar het ijs gebroken was.
Ze leunde nu tegen me aan en legde mijn hand op haar borst. Ik streelde haar borst
voorzichtig en merkte dat er een lichte rilling door haar jonge lichaam ging.
“Wacht, ik kleed me uit als je er tenminste geen bezwaar tegen hebt” zei Ingrid.
“Wel leuk om jou eens naakt te zien” was mijn antwoord.
Ze stond op en enige ogenblikken later zat ze geheel naakt naast me op de bank.
Ik durfde nog niet goed te beginnen.
Maar Ingrid liet er geen gras over groeien, ze pakte weer een hand van mij en bracht die weer
naar haar borsten.
Ik liet me nu wat gaan en streelde haar toch al mooie volle borsten.
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Ik durfde haar niet te vragen hoe oud ze nu was.
Bang om haar in verlegenheid te brengen.
En tevens om dit beginnend spel niet te onderbreken.
Ik bewerkte nu haar tepels die begonnen te zwellen.
Ingrid was intussen begonnen mijn kleding los te maken en te verwijderen.
Ik hielp haar daarbij en ook ik was nu geheel naakt. Ik liet mijn handen nu over haar lichaam
gaan tot ik bijna tussen haar benen was aangekomen.
Ingrid deed nu haar benen uiteen en ik ging verder naar haar schaamdeel.
Het verbaasde mij niet dat ze nog maar heel weinig schaamhaar had.
Haar spleetje voelde nog helemaal glad aan.
Haar huid was daar nog veel zachter als elders. Die gladde schaamstreek maakte het extra
opwindend en gretig ging ik verder met mijn vingers haar spleetje te bewerken.
Ik liet langzaam een vinger door haar spleetje gaan en hoorde haar zachtjes kreunen.
Ik boog me wat voorover om haar schaamspleet te bekijken. Haar venusheuvel kwam goed
naar voren en haar schaamlippen staken voluit naar buiten en haar klitje was ook duidelijk te
zien en te voelen. Een heerlijk gezicht van het jonge en toch al volop vrouwelijk figuur. Ik
ging meteen verder haar geile gleufje te bewerken hetgeen haar al licht deed kronkelen en
hijgen.
Ze vond het schijnbaar heerlijk dat ik haar streelde want ze deed haar benen nu verder uiteen.
Ik bracht nu langzaam een vinger in haar grotje hetgeen haar deed opwippen toen ik daar
binnendrong.
Ik ging nu met m’n vinger in en uit.
Ook dit had tot gevolg dat ze meer begon te bewegen en ze liet zich wat onderuit glijden.
Ook begon haar kutje nu nat te worden wat er op duidde dat ze goed geil begon te worden.
Intussen was door dit spel mijn lul ook gegroeid, nog wel niet in volle glorie maar wel reeds
zo groot dat het Ingrid op viel.
Ze pakte dan ook resoluut mijn lul in haar hand en begon er zachtjes met te spelen.
Haar kutje was nu zo glibberig dat het binnendringen van mijn vinger in haar gaatje bijna
vanzelf ging zonder enige druk uit te oefenen. Mijn vinger was nu ook goed nat.
Ik gleed nu naar boven tot ik haar klitje bereikte die ook al goed opgezwollen was.
Ik liet mijn vinger over het klitje gaan en daarna weer in haar kutje en weer terug naar het
klitje een nat spoor achterlatend.
Ik hoorde aan haar steunen en hijgen dat ze het lekker vond. Intussen was mijn paal flink
gegroeid en ook bij mij kwam een wellustig geil gevoel naar boven.
Ik kon het nog niet geloven, ondanks dat het werkelijkheid was, dat ik kon genieten van een
nog jong meisje.
Ingrid begon nu steeds wilder te kronkelen en ook mijn lul meer te bewerken. Ze wist zeker
wel waar bij een man het gevoelige zat en met haar andere hand was ze nu bezig mijn ballen
te kneden.
Het was mij nu wel duidelijk dat ze dit vaker had gedaan. Ingrid liet zich nu verder onderuit
zakken en trok haar benen verder omhoog een been ging over de leuning van de bank de
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andere naast de bank op de grond. Haar hoofd lag nu in mijn schoot met haar gezicht dicht bij
mijn stijve paal.
“Oooh jaaa blijf met me spelen en vinger me lekker” kreunde Ingrid. “En laat mij je lul
bewerken zodat die nog harder wordt. Je hebt een heerlijke grote paal en daar ben ik dol op.”
Het tempo waarmee ze nu met m’n lul speelde voerde ze op.
Al snel voelde ik het zaad in m’n ballen borrelen.
Het liefste was ik nu al boven op haar gaan liggen. Ingrid’s kontje wipte flink op en neer als
ik het kutje klitje spel tempo ook opvoerde.
Haar kreunen werd sterker en ik vermoedde als ik nog even door zou gaan ze haar eerste
orgasme zou krijgen.
“Jaaa, ooooh jaaa gaaa door zo.”
Ik liet mijn vinger nu ook tussen haar bilnaad glijden en streelde nu afwisselend haar klitje,
spleetje en anusgaatje.
Haar bewegingen werden sneller en van opwinding stak ze haar tong uit en likte aan mijn
eikel.
Ingrid kon niet meer stil blijven liggen haar kreunen werd luider en de sappen begonnen uit
haar nauwe kutje te stromen.
Ze naderde haar hoogte punt dat was aan alles te merken.
“Jaaaa” gilde ze “jaaa ooooh jaaa nog even zo doorgaan en ik kom klaar”.
Nog heviger kronkelde haar jonge lichaam en ik voerde het tempo van vingeren op.
Toen kwam het bij haar.
Haar kontje wipte helemaal omhoog en ze gilde luid.
“Jaaaa ik koooom oooog jeee waaat is dat heerlijk”. Door de felle bewegingen liet ze mijn lul
los om des te feller op en neer te springen.
Haar orgasme was wel erg hevig.
Even later gleed ze terug op de bank en legde haar hoofd weer nabij mijn stijve paal en nam
die weer in haar hand.
Ik liet haar even begaan.
Stond daarna op en nam plaats tussen haar benen.
Ik deed die wijd van elkaar en kon toen van dichtbij haar glanzende nog natte kutje goed
bekijken.
Het gevolg was dat bij mij de lust groter werd dit heerlijke jonge lichaam te naaien en haar
eens van mijn lul laten genieten.
Ik ging zodanig liggen dat mijn lul bijna recht voor haar kale kutje kwam.
Ik liet mijn eikel langs en tussen haar spleetje heen en weer gaan.
Ingrid begon weer licht te kreunen en te bewegen. Op deze manier maakte ik mijn eikel nat
met haar geile sappen en daardoor zou het binnendringen in het toch wel nauwe jonge kutje
wat gemakkelijker gaan. “Jaaa oooh jaaa neuk me jaaa ik wil dat je mij nu eens lekker met
die flinke paal naait”.
Ik drukte mijn neuklat nu tussen haar spleet en probeerde hem in haar kutje te krijgen.
Het lukte niet direct en ik duwde om haar neukgaatje wat wijder te maken mijn duim naar
binnen.
Die ging er wel in.
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Ik deed haar benen nog iets wijder en tilde haar kontje wat omhoog.
Opnieuw bracht ik mijn penis in de positie om bij haar binnen te dringen.
Ingrid bleef nu stil liggen om het voor mij wat makkelijker te maken.
“Ja probeer het nu maar, ik voel dat het nu wel lukt” zei ze zacht. Ik duwde m’n lul weer
tussen haar schaamlippen drukte nu voorzichtig wat door en voelde hoe mijn paal langzaam
naar binnen ging. “Ooooh jaa heerlijk hij gaat erin” kreunde Ingrid “Jaaa duw nou maar door
het doet geen pijn, het is een heerlijk gevoel zo’n grote paal”. Ik duwde nu wat door en zat er
toen goed in.

Langzaam begon ik nu te pompen.
Steeds makkelijker ging het want haar kutje werd alsmaar natter.
Ook begon Ingrid nu neukbewegingen te maken.
Als ik er weer inging drukte zij haar kontje naar boven.
Steeds dieper ging ik in haar en harder werden mijn stoten. “Jaaa jaaaa flink diep jaaa flink
diep stoten en met lange halen oooh jaaa oooh waaat heerlijk” riep Ingrid.
Ik neukte langzaam door tot mij te binnen schoot dat de kans groot was dat ik in haar zou
spuiten.
“Hee Ingrid ik kom straks klaar waar wil je dat ik mijn hete sap spuit”. “Spuit alles er maar in
want ik heb toch al enige tijd de pil” was haar antwoord.
“Trouwens dat vind ik ook het lekkerst, als het er diep wordt ingespoten”.
Ik ging opnieuw met wat meer tempo in en uit haar kutje.
Ingrid deed haar best mijn tempo bij te houden hetgeen haar aardig lukte.
Haar hijgen werd luider.
Ik liet mij nu op haar zakken en nam een tepel in mijn mond en begon daaraan te zuigen.
“Oooh jaaa neeuk dooor oooh jaaa ik kooom weer klaar oooh jaa spuit nu alles erin”.
Het leek wel of het op commando ging ik voelde hoe mijn hete zaad naar boven kwam en met
geweld spoot ik alles in haar geile nauwe kutje. “Oooh jaaa oooh wat heerlijk is dat oooh jaaa
ik heb heerlijk met je geneukt”.
Ik bleef nog enige tijd met mijn lul in haar kutje zachtjes na bewegend.
Toen kwam en was het einde aangebroken.
“Goh wat heerlijk was het dat wil ik met jou nog wel eens doen. Kan ik je opbellen als mijn
ouders weer eens een avond weggaan”. Het leek me een goed idee en ik gaf haar mijn
telefoonnummer.
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